
 

So Incredible 
Choreograaf  : Ilona Hamstra 
Soort Dans  : 2 wall line dance (smooth)      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen   : 40 
Info   : 100 Bpm  -   intro 16 tellen  
Muziek  : "So Incredible " by Ilse DeLange 
Bron   :  
 
Kick & Side Touch, Kick & Side Touché, 
Rockstep, Coasterstep  
1 LV kick voor  
& LV zet terug  
2 RV tik rechts opzij  
3 RV kick voor  
& RV zet terug   
4 LV tik links opzij  
5 LV rock voor  
6 RV gewicht terug  
7 LV stap achter  
& RV stap naast LV  
8 LV stap voor  
 
Dance With Your Hips & Snap Fingers 4x  
1 RV tik voor, gestrekt been, strek R arm 
  rechts van het lichaam en L  arm gaat 
  richting L schouder 
2 R+L  zak iets door de knieën, R arm gaat 
  richting R schouder, knip vingers;  
  tegelijk gaat de L a rm gestrekt langs de 
  linkerkant van het lichaam, knip vingers  
(wanneer de benen worden gestrekt zal het lichaam 
iets mee draaien naar links en  
bij het zakken door de knieën weer terugdraaien) 
3 RV tik voor, gestrekt been, strek R arm 
  rechts van het lichaam en L  arm gaat 
  richting L schouder 
4 R+L  zak iets door de knieën, R arm gaat 
  richting R schouder, knip vingers;  
  tegelijk gaat de L arm gestrekt langs de 
  linkerkant van het lichaam, knip vingers 
5 RV tik voor, gestrekt been, strek R arm 
  rechts van het lichaam en L  arm gaat 
  richting L schouder 
6 R+L  zak iets door de knieën, R arm gaat 
  richting R schouder, knip vingers;  
  tegelijk gaat de L arm gestrekt langs de 
  linkerkant van het lichaam, knip vingers 
7 RV tik voor, gestrekt been, strek R arm 
  rechts van het lichaam en L  arm gaat 
  richting L schouder 
8 R+L  zak iets door de knieën, R arm gaat 
  richting R schouder, knip vingers;  
  tegelijk gaat de L arm gestrekt langs de 
  linkerkant van het lichaam, knip vingers 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cross Over, Side Step ¼ R, Shuffle ¼ R, Rockstep, 
Shuffle ¼ L  
1 RV kruis over LV 
2 LV ¼ rechtsom, stap achter  
3 RV ¼ rechtsom, stap opzij 
& LV sluit aan  
4 RV stap rechts opzij  
5 LV rock gekruist over RV  
6 RV gewicht terug  
7 LV stap links opzij  
& RV sluit aan  
8 LV ¼ linksom, stap voor  
 
¼ Side, Together, Side Together, Side Touch, Side 
Touch, With Arm Movement  
1 RV ¼ linksom, stap opzij   
2 LV sluit aan  
3 RV stap rechts opzij  
4  LV stap naast RV  
tel 1-4: armen rechtsom meedraaien als een 
wasmachine  
5 RV stap rechts opzij, kom op de tenen en 
  strek R arm omhoog  
6 LV tik teen op de plaats, zak iets door de 
  knieën en knip vingers R hand beneden 
  langs het lichaam  
7 LV stap links opzij, kom op de tenen en 
  strek L arm omhoog  
8 RV tik teen op de plaats, zak iets door de 
  knieën en knip vingers L hand beneden 
  langs het lichaam  
 
Step ¼ R, Step, Anchor Step, Ronde, Coasterstep, 
Dragstep  
1 RV ¼ rechtsom, stap voor  
2 LV stap voor  
3 RV stap achter LV  
& LV stap op de plaats  
4 RV stap op de plaats, en strek L been opzij 
  en draai ½ linksom  
5 LV stap achter  
& RV stap naast LV  
6 LV stap voor  
7 RV ¼ linksom, stap opzij  
8 LV tik naast RV  
 
Begin opnieuw 
 
Tag 
Herhaal na de 2 e en 4e muur de tellen 33-40 (laatste 
blok) en begin opnieuw 
 


